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Apresentamo-nos a eleições para a Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) deste Escola, no ano 
de 2013/2014, com base no texto em anexo.  

Do conjunto de ideias e propósitos que aí constavam, relevamos como nosso entendimento que o Centro das 
Escolas são os seus Alunos, na sua diversidade e que "O desenvolvimento formativo, vocacional, cultural e 
cívico de todos os alunos não pode deixar de constituir o objetivo central desta Escola". 

Logo na primeira reunião com o Sr. Diretor (21-10-2013) "posicionamo-nos no quadrante da colaboração com a 
Escola e com a Direção, no sentido de se caminhar para uma escola de "excelência". Disponibilizamo-nos para, 
formal e informalmente, contribuirmos para o desenvolvimento dos novos projetos educativos e colaborarmos 
noutros programas com aquele objetivo. Dissemos que só levaríamos a estas reuniões problemas de pais e 
alunos que não tivessem sido resolvidos nos locais apropriados, junto dos Diretores de Turma (DT), Conselho 
de turma, ..., como uma organização "excelente" deverá fazer" 1

Neste sentido mantivemos reuniões mensais com o Sr. Diretor que foi sempre pessoa cordial e acessível. 

. 

Aí fizemos inúmeras propostas e fizemos eco dos problemas transmitidos pelos EE, nomeadamente nas 
reuniões com Representantes das Turmas (e.g. Ata nº 3) 2

 

. 

Consideramos que globalmente cumprimos os 10 (dez) pontos a que nos propusemos com realce para: 

- As reuniões regulares com o Sr. Diretor, acima referidas; 

- Reuniões com Representantes de Pais e EE eleitos nas turmas, para auscultação das suas opiniões, 
sugestões e críticas; 

- Ações no sentido de diminuir o isolamento da APEE, um problema geral do movimento associativo e cívico, 
mas que tem de ter ações e vontades para o contrariar, nomeadamente: visibilidade nos órgãos de 
comunicação social das ações desenvolvidas, desenvolvimento do SITE da APEE, palestras e outras ações 
com o convite aos EE, contactos regulares com os EE para divulgação de ações, informações, e entrega de 
documentos produzidos; 

- Desenvolvimento, implementação, atualização e manutenção do SITE Internet da APEE 3

- Participação no grupo de trabalho para a revisão do Regulamento Interno, com a apresentação de um 
conjunto de propostas de alteração, nomeadamente com realce para questões dos alunos: testes e 
marcações, publicidade dos critérios de avaliação e das cotações dos testes corrigidos; enviadas também 
aos EE; 

; 

- Lançamento de "concurso de ideias", com a colaboração e adesão dos professores do grupo de "Artes", 
para produção de uma "camisola" com a finalidade de criar ou reforçar a identificação com a Escola 4

 

. (Está 
numa fase de escolha e melhoria das propostas, por parte de professores e Diretor); 

                                                                 
1 Ata nº 1 - http://www.apeejosefalcao.org/wp-content/uploads/2013/11/Ata-Diretor-01.pdf 
2 Ata nº 3 - http://www.apeejosefalcao.org/wp-content/uploads/2013/11/Ata-Diretor-03.pdf 
3 Ver: http://www.apeejosefalcao.org/ 
4 Ver: http://www.apeejosefalcao.org/propostas-de-alunos-para-camisolas-da-escola/ 
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- Realização de vários colóquios:  

«Escola, Programas e Metas» - Dr.ª Regina Rocha, Prof. Jaime Silva; Prof. Carlos Fiolhais 5

«A Educação e a Escola -"O Nós e os Laços"» - Dr. Laborinho Lúcio 

; 
6

«A Europa depois da Crise» - Eurodeputados, Prof. Vital Moreira e Dr. Paulo Rangel 

; 
7

«A Indisciplina na Escola» - Dr.ª Fátima Cosme, Prof. Carlos Fiolhais, Prof. João Lopes (Fundação 
Francisco Manuel dos Santos) 

; 

8

«Palestra Dia Mundial Sem Tabaco» - Dr. João Rui Almeida (Fundação Portuguesa do Pulmão) 

; 
9

 

; 

Todas estas ações tiveram a colaboração dos Professores de Artes, do curso de "Audiovisuais" (Dr.ª Ana 
Magalhães) que, com os seus alunos, fizeram o registo vídeo e o utilizaram nas aulas.  

Tivemos, também, sempre a disponibilidade e colaboração da Professora responsável pela Biblioteca da 
Escola, Dr.ª Filomena bem como a do Sr. Diretor. 

 

- Elaboração e formalização de protocolos da Escola (e da APEE) com outras entidades, nomeadamente 
protocolos com a Fundação Portuguesa de Cardiologia, Fundação Portuguesa do Pulmão e Jardim Botânico 
da Universidade de Coimbra (ainda não assinado10

- Elaboração de um documento (estruturado) como contributo para o Projeto Educativo 

); 

11

- Elaboração de um documento com comentários à 2ª proposta de Projeto Educativo apresentada pela 
Escola ao Conselho Geral 

, onde está 
implícita uma proposta de um projeto diferenciador para a Escola Sec. José Falcão que lhe tenta dar um 
sentido de futuro, já que foram totalmente infrutíferas as tentativas e propostas feitas, ao longo de todo o 
ano, para se fazer a discussão e elaboração das bases de um documento de estratégia; documento enviado 
aos EE; 

12

- Projeto "Turmas de Articulado de Desporto": em conjunto com a Academia de Desporto, apresentamos ao 
Sr. Diretor um projeto de turmas de desporto que articulasse as atividades escolares com a prática 
desportiva para alunos em preparação para a "alta competição" e sujeitos, muitos deles, a treinos bidiários. 
São jovens que, para além da intensa atividade desportiva, muitas vezes representam os seus clubes, a 
Cidade e o País em competições Nacionais e Internacionais, pelo que as atividades letivas devem ter isso 
em conta, nomeadamente na flexibilidade de aulas e testes e no seu acompanhamento cuidado, desportivo 
e letivo, sendo necessariamente turmas de reduzida dimensão. Fizemos também em conjunto a marcação e 
apresentação da ideia à DGESTE que se interessou pelo assunto. 

; documento também enviado aos EE; 

                                                                 
5 Ver: http://www.apeejosefalcao.org/coloquio-escola-programas-e-metas/ 
6 Ver: http://www.apeejosefalcao.org/a-educacao-e-a-escola-os-nos-e-os-lacos/ 
7 Ver: http://www.apeejosefalcao.org/a-europa-depois-da-crise/  
   Reportagem da SIC: http://www.youtube.com/watch?v=QTUXsymo74c  
8 Ver: http://www.apeejosefalcao.org/coloquio-a-indisciplina-na-escola/ 
9 Ver: http://www.apeejosefalcao.org/photo/dia-mundial-sem-tabaco/ 
10 O Diretor do Jardim Botânico propôs-nos, há dias, que a assinatura fosse feita em conjunto com outra escola que tem um 
conjunto de iniciativas neste domínio. 
11 Ver: http://www.apeejosefalcao.org/wp-content/uploads/2013/11/PE-Jose-Falcao-v2.0.pdf 
12 Ver: http://www.apeejosefalcao.org/wp-content/uploads/2013/11/PE-Coment%C3%A1rios.pdf 
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Este Projeto era disputado por outras escolas, mas a boa aceitação pela Direção permitiu que se fixasse na 
nossa Escola. No entanto, o projeto tem pouca margem para falhas, pois há várias escolas que continuam a 
disputá-lo. 

 
- "Indisciplina na Escola": no seguimento de posposta nossa ao Sr. Diretor, desencadeamos um conjunto de 

ações sobre o tema "Indisciplina", com a colaboração e coordenação da Prof.ª Teresa Pessoa, da Faculdade 
de Psicologia e Ciências da Educação da UC, onde participaram a Dr.ª Regina Rocha, o Sr. Diretor, a Dr.ª 
Fátima Cosme e o Dr. Vieira Marques, Diretor do Centro de Formação (CAFE-MINERVA), que culminou na 
acreditação pelo Conselho Científico e Pedagógico de Formação Contínua, da ação de formação “Lado a 
lado: Educação e Disciplina”: Curso de formação destinado a Professores do 3º Ciclo do Ensino Básico e do 
Ensino Secundário 13

 

. 

- Elaboração, realização e publicação de Inquéritos de Satisfação dirigidos a Alunos e Encarregados de 
Educação, com a colaboração de Professoras da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da UC, e 
com a ajuda logística e incentivo do Eng.º José Batista, professor da Escola e adjunto do Diretor 14

Realçamos que estes nossos inquéritos, por decisão dos professores do projeto CAF (certificação), foram 
adotados pela Escola neste âmbito, mesmo antes de serem conhecidos os seus resultados. Esta decisão, em 
si, é para nós muito positiva e muito significativa, tomada pelos Professores - Dr.ª Esmeralda e Dr. João 
Simões. 

. 

 
 
Promovemos, também, uma reunião (dezembro 2013) do Sr. Diretor com a Sr.ª Diretora da Alliance Française, 
para a coordenação da escola com esta instituição, no sentido da oferta do ensino da Língua Francesa, da 
certificação dos alunos (DELF) e para o apoio e certificação de professores. Inúmeras escolas do Distrito de 
Coimbra o fazem, menos a nossa Escola, com prejuízo para os seus alunos. 

Nas conversas com o Sr. Diretor sugerimos e oferecemos colaboração no sentido de se organizarem atividades 
que envolvesse os EE, a Comunidade e dessem visibilidade à Escola, nomeadamente eventos tipo "Escola 
Aberta", no final do ano; realização de um evento perto do final do 1º período (novembro/dezembro) para 
entrega de diplomas com, por exemplo, pequenas atuações de alunos de música (Sítio dos Sons, Conservatório, 
etc.), articulação com o Conservatório de Música de Coimbra (obtivemos a disponibilidade do Sr. Diretor do 
Conservatório), etc. 

 

Focamos três pontos que consideramos negativos, sobre os quais insistimos, mas sem qualquer sucesso: 

- A Escola, no Ensino Básico, desceu 145 lugares no "ranking" (2012/2013). O Sr. Diretor comunicou-nos em 
novembro (2013) que o Conselho Pedagógico ia fazer um relatório para apurar possíveis causas e propor 
medidas. Durante meses questionamos sobre o resultado desse trabalho. Pensamos que, ou não se fez, ou 
não se publicou; 

- No seguimento da reunião com os representantes dos EE (ata nº 3), entre outros assuntos, houve um que 
nos despertou uma particular atenção, pelo insólito e pelas consequências, para o qual não conseguimos 
obter qualquer justificação: Uma professora de matemática justificava determinadas situações, perante 

                                                                 
13 Registo: CCPFC/ACC-78415/14, Nº Créditos: 0.6, Válida até: 16-06-2017 
14 Ver: http://www.apeejosefalcao.org/wp-content/uploads/2013/11/Inquerito-PA-V1.0.pdf 
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alunos e EE, como a consequência da diminuição do nº de horas letivas à disciplina, decidida pela escola. 
Apuramos que esta decisão de diminuir o nº de horas semanais a matemática (e outras disciplinas como o 
português), foi tomada nos anos anteriores pela Escola. Não conseguimos qualquer explicação para o facto 
por parte do Sr. Diretor. Houve somente o compromisso de tentar corrigir a situação nos anos seguintes. 

- Durante meses chamamos a atenção do Sr. Diretor para o facto de nunca termos sido convocados para as 
reuniões do grupo de trabalho de "Autoavaliação e Melhoria", obrigação constante no Regulamento 
Interno. Acresce que esta prática, em anos anteriores, já tinha merecido reparos dos auditores em sede de 
Avaliação Externa em 2012: 

"Por opção da Escola, o grupo de trabalho não integra alunos ou pessoal não docente e a participação 
dos pais, prevista no regulamento interno, não está concretizada" 15

 

 . 

 

Pela leitura das atas (síntese) das reuniões com o Sr. Diretor podem formar uma ideia do tipo de preocupações 
e dos assuntos que ao longo do ano fomos tratando.  

Podemos dizer que a abertura e simpatia do Sr. Diretor não teve, por parte da Escola, a correspondência em 
ações e iniciativas.  

Simbólica e unicamente referimos algo que pode ser considerado significativo: a Escola Secundária José 
Falcão não tem uma sala de estudo para os seus alunos! 

 

 

08-10-2014 

João Rosendo 

 

 
  

                                                                 
15 Inspeção-Geral de Educação e Ciência, Avaliação Externa das Escolas - Relatório Escola Secundária José Falcão Coimbra, 

18 e 19 de abril de 2012, pág. 8. 
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Uma escola atuante, num tempo de exceção 
Lista candidata aos órgãos sociais da Associação de Pais e EE 

2013-2014  

Entendemos a Escola Pública como uma comunidade necessariamente centrada nos alunos/cidadãos. A Escola 
Pública existe porque existem alunos (e não o contrário) e tem o seu sentido na preservação dos valores da 
universalidade do acesso e da equidade, de um ensino de qualidade para todos independentemente da sua 
proveniência social. O desenvolvimento formativo, vocacional, cultural e cívico de todos os alunos não pode 
deixar de constituir o objetivo central desta Escola. 

A Escola, e em particular esta nossa Escola, enquanto organização orientada para os alunos e focada no seu 
êxito, só pode, em respeito pelas suas antigas mas não velhas raízes, centrar todas as suas energias no êxito 
dos seus alunos, o que constituirá a sua condição de perenidade de tão antiga organização, como é o caso da 
Secundária José Falcão. 

Se em abstrato esta nossa preocupação sempre fez sentido, num ambiente de incerteza e mutação, tal como o 
que caracteriza a nossa contemporaneidade, estes princípios constituem um valor nuclear do processo de 
qualificação científica e técnica. Todavia, para além da necessidade inquestionável do domínio dos saberes 
fundamentais, hoje acresce a indispensabilidade dos saberes associados ao desenvolvimento de competências 
transversais, os quais, no contexto de descontinuidade histórica com que nos confrontamos, constituem 
condição crítica de viabilidade para um horizonte otimista sobre o futuro próximo.  

A cultura, o desporto, a ciência, as artes em geral e a motivação para a intervenção cívica, constituem 
territórios sobre os quais e a propósito dos quais, pode a integralidade do espaço da Escola apelar ao 
desenvolvimento das aludidas competências, que na impossibilidade de serem acolhidas no plano formal e 
curricular, têm que ser assumidas como preocupação central na vida da Escola como comunidade de interesses 
centrados na formação dos alunos.  

O património tangível, edifício e sua arquitetura, e intangível, história marcada pelo percurso da Escola, têm 
que constituir instrumentos identitários essenciais no processo de adesão dos alunos à sua Escola, enquanto 
entidade marcante e presente num momento único das suas vidas. 

 
Por estas razões tomamos a decisão de nos candidatarmos aos órgãos sociais da APEE e propomos: 

1. Participar e coadjuvar a direção da Escola no desenvolvimento do Projeto Educativo ainda em vigor;  
2. Acompanhar o cumprimento dos programas e regulamentos estabelecidos e resolver junto da (ou em 

conjunto com a) Direção eventuais problemas; 
3. Lançar a discussão das bases de orientação da revisão do próximo projeto educativo;  
4. Incentivar e contribuir para a elaboração de um Plano Estratégico, focado nas singularidades da escola, 

que a habilitem a competir pela diferença e valor do seu projeto educativo; 
5. Lançar iniciativas de aprofundamento das relações entre representantes de pais e EE e a APEE;  
6. Orientar a atuação da APEE no sentido de aprofundar o funcionamento harmonioso da organização 

escolar e na redução da natural conflituosidade característica de qualquer organização; 
7. Promover ações que envolvam a participação dos pais na vida e iniciativas da Escola; 
8. Realizar um ciclo de iniciativas tais como educação para a saúde, educação para a cidadania (palestras 

sobre funcionamento de instituições nacionais e europeias, temas emergentes na sociedade) e promoção 
do comportamento pró-social; 

9. Promover e desenvolver a representação e participação externa, nomeadamente no movimento 
associativo; 

10. Promover a realização de um estudo de avaliação da satisfação organizacional dirigido aos alunos e Pais e 
EE. 
 
 

17-10-2013 


